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USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO1

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1855, poz. 2582,
poz. 2600)

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji realizuje postanowienia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa
dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego
nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozba-
wieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsular-
nymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE L 294 z 06.11.2013, s. 1) oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia
niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie
w postępowaniu karnym (Dz.Urz. UE L 65 z 11.03.2016, s. 1).



KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:
• 27 grudnia 2022 r. – ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 2582)

•  1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

• 1 4 marca 2023 r., 14 grudnia 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

• 1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r.   
o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.)



Dział I
Przepisy wstępne

Podsądność
Art.  1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów

toczy się według przepisów niniejszego kodeksu.

Cele kodeksu
Art.  2. §  1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie

postępowania karnego, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności

karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz

ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte
zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw,
lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa
i zasad współżycia społecznego;

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy
jednoczesnym poszanowaniu jego godności;

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
§  2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe

ustalenia faktyczne.

Czynnik społeczny w postępowaniu karnym
Art.  3. W granicach określonych w ustawie postępowanie karne odbywa

się z udziałem czynnika społecznego.
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Zasada obiektywizmu
Art.  4. Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać

oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na
niekorzyść oskarżonego.

Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo
Art.  5. §  1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie

zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
§  2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżo-

nego.

Zasada prawa do obrony
Art.  6. Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do ko-

rzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

Zasada swobodnej oceny dowodów
Art.  7. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie

wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnie-
niem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia
życiowego.

Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów
Art.  8. §  1. Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne

i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu.
§  2. Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek

prawny są jednak wiążące.

Zasada działania z urzędu
Art.  9. §  1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czyn-

ności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, in-
stytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.

§  2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać
wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowią-
zek podejmować z urzędu.
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Zasada legalizmu
Art.  10. §  1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany

do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel
publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.

§  2. Z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie między-
narodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione
przestępstwo.

Umorzenie absorpcyjne, przesłanki, tryb, wznowienie
Art.  11. §  1. Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozba-

wienia wolności do lat 5, można umorzyć, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego
kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawo-
mocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się
nie sprzeciwia.

§  2. Jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona,
postępowanie można zawiesić. Zawieszone postępowanie należy umorzyć albo
podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie
o inne przestępstwo, o którym mowa w § 1.

§  3. Postępowanie umorzone na podstawie § 1 można wznowić w wypadku
uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego
zostało ono umorzone.

Ściganie na wniosek pokrzywdzonego
Art.  12. §  1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie

z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę
uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

§  1a. Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli powodem
uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości
zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego
ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.

§  2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców
obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają
w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy
uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych
osoby składającej wniosek.
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postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze.

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem  
tytuły przed artykułami objaśniają ich sens. 

Zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2023 r.,  
czyli m.in. 14 marca 2023 r. i 14 grudnia 2023 r., zostały  
oznaczone pismem pochyłym (kursywą).

Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest  
znajomość przepisów z zakresu prawa karnego procesowego,  
a także studentów.

Stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Kodeks postępowania karnego

KPK

Uwzględniono zmiany wchodzące 
w życie m.in. 14 marca 2023 r.
i 14 grudnia 2023 r.
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